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Załącznik Nr 1a 

do Uchwały Nr III/25/14 Rady Gminy Masłów 

z dnia 29 grudnia 2014 roku 

 

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Masłów na lata 2014 - 2025. 

 

Uwagi ogólne: 

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2025 przyjętej uchwałą Rady Gminy 

Masłów XLII/331/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku, zaktualizowano m.in.: kwoty dochodów i 

wydatków planowanych w roku 2014, wydatki roku 2015, informacje uzupełniające. W 

wykazie przedsięwzięć do WPF zaktualizowano limity wydatków i zobowiązań, łączne 

nakłady finansowe. Zmiany planu nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego w 2014 i 

2015 roku.  

 

Dochody / Wydatki: 

    W 2014 roku dokonano zmian planowanych kwot dochodów oraz wydatków bieżących i 

majątkowych zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy. Skorygowany  został 

plan dochodów i wydatków na podstawie wykonania planów finansowych.   

 

Przedsięwzięcia: 

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej, wprowadzono następujące zmiany: 

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 

udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych: 

 wydatki majątkowe: 

1.1.2.1 zwiększono limit wydatków w roku 2014 i łączne nakłady finansowe na zadaniu 

inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wiśniówka 

i Ciekoty, oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaszowice, 

Gmina Masłów – rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej”, w związku 

z zakwalifikowaniem do kosztów zadania dodatkowych kosztów wykonania 

projektu budowlanego. 

 

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1) 

 wydatki bieżące: 

1.3.1.4 Zwiększono limit wydatków roku 2014 i łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. 

„Lokalny transport zbiorowy” w związku ze zwiększeniem dotacji dla ZTM w 

Kielcach z uwagi na zmianę trasy komunikacji miejskiej z powodu prowadzonych 

robót budowlanych na drogach (zamknięcie mostu w Woli Kopcowej).  

 wydatki majątkowe: 

1.3.2.7  Zmniejszono limit wydatków roku 2014, zwiększono limit wydatków w roku 

2015 oraz łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań na zadaniu 

inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Spokojnej w Masłowie Pierwszym – 

poprawa bezpieczeństwa na drogach”, w związku z przesunięciem terminu 

wykupu gruntu. 
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1.3.2.11 Zmniejszono limit wydatków roku 2015, limit zobowiązań i łączne nakłady 

finansowe na zadaniu pn. „Zakup mikrobusu do przewozu osób 

niepełnosprawnych (do 9 miejsc siedzących) z wyposażeniem w elektryczną 

rampę dla wózków inwalidzkich, w ramach "Programu wyrównywania różnic 

między regionami II", w związku z rozstrzygnięciem przetargu.  

 

Przychody. 

Plan przychodów nie uległ zmianie.  

 

Rozchody. 
Planowane rozchody nie uległy zmianie.   

 

Wynik budżetu 
W wyniku wprowadzonych zmian nie uległ zmianie wynik budżetu.   

 

 

 

 

 

 

 


